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Promat® FIXO-M - fixační podkladní mezivrstva pro ocelový podklad

Popis výrobku
Promat® FIXO-M je vodní disperze kopolymeru styrenbutadien. 
Jedná se o syntetické činidlo určené ke zvýšení přilnavosti nástřiko-
vých minerálních vláken na ocelový podklad.

Konstrukce Promat 750 a 754.

Systém zabezpečení jakosti
Produkce našich materiálů je v průběhu výroby pod neustálou a trva-
lou kontrolou. Kromě toho podléhá náš výrobní program systému 
zabezpečení jakosti podle EN ISO 9001. 

Aplikace
Podklad, který se má ošetřit, je třeba pečlivě očistit. Z kovových 
povrchů je nutné zcela odstranit veškeré stopy kalamínu a zbytků 
nepřilnavé rzi a nečistot. Promat® FIXO-M se dodává připravený 
k použití. Obvykle se aplikuje tlakovým stříkáním jako základní vrstva 
na ocel, zbavenou běžnými prostředky nečistot (antikorozní olej, staré 
nátěry, rez, aj.), které by mohly bránit přilnavosti. Promat® FIXO-M 
nabízí dobrou adhezi při spotřebě mezi 200 a 250 g/m2. Pro PRO-
MASPRAY® F250 nepoužívejte jako podklad suchý latex, je totiž 
nerozpustný ve vodě.

Zdraví a bezpečnost
Během aplikace dostatečně větrejte. Vyhněte se kontaktu hmoty 
s pokožkou a očima. Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice 
a obličejovou masku. Pokud se výrobek dostane do kontaktu s 
kůží, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do očí, 
vypláchněte je velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

Technické údaje

Barva mléčně bílá

Hustota 1,15 ±0,05 g/cm3

Sušina 42 ±1 %

Způsob dodání plastové (PE) sudy 25 kg

Uskladnění skladovat v suchu, chránit před mrazem a horkem

Doba skladování cca 12 měsíců v původních neporušených obalech

Spotřeba 200 – 250 g/m2

Teplota při aplikaci 5 – 45 °C

Viskozita při 25 °C 1600 - 2200 cps

Doba zaschnutí 6 hodin při teplotě 20 °C a 50% rel. vlhkosti

Doba vytvrdnutí cca 72 hodin

Hodnota pH 7

Ředění neředit

Likvidace odpadu nevylévat do kanalizace, vodních toků ani na zem; 
při likvidaci obalů a zbytků materiálu postupovat dle 
informací v bezpečnostním listu
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